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مشاركة المنطاد في مهرجان فرنسا المفتوح خالل نوفمبر المقبل
فرصة لنشر رسالة صاحب السمو حول التواصل الحضاري بين الشعوب

منطاد صاحب السمو األمير

فؤاد الربيعة

ناصر العمار

خالد العودة

عثمان الغريب ناصر أبوصليب عيد أبوصليب

صاحب السمو يتبادل التهنئة بحلول عيد الفطر مع قادة الدول وهنأ المواطنين والمقيمين والشعوب اإلسالمية بالمناسبة المباركة

األمير: المجد والعلياء للكويت والعزّة والرفعة لألمتين العربية واإلسالمية

ينقل صورة صادقة عن طبيعة عمل رجال األمن

 دعا أصحاب المبرات الخيرية إلى االلتزام بالقوانين

الكويت هنأت تشيلي بعيدها الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى ميشيل باشيليت رئيس���ة جمهورية تشيلي الصديقة عبر 
فيها س���موه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها 
متمنيا لها موفور الصحة ودوام العافية. كما بعث س���مو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
من جهته، بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقيات 
تهنئة الى كل من رئيس مجلس النواب بتشيلي رودريغو الفاريز 
زنيتينو، ورئيس مجلس الش���يوخ بتش���يلي جوفينو نوفوا 

فاسكويز، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبالدهما.

المحمد مهنئًا هاتوياما بانتخابه رئيسًا للوزراء:
نتوقع تعاونًا قويًا مع الحكومة اليابانية الجديدة

»األمن والعيد« يقدم رسائل تلفزيونية أمنية
على شاشة »األولى« طوال أيام العيد

العمار: المخالفات في جمع التبرعات
 تؤثر على مستقبل العمل الخيري

دع����ا مدي����ر إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملب����رات اخليرية في 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ناصر العمار أصحاب املبرات إلى 
االلتزام بالقوانني والنظام األساسي 

إلشهار املبرات.
وقال العمار ف����ي تصريح ل� 
»كون����ا« ان إغالق بعض املبرات 
اخليرية جاء القترافها مخالفات 
في قانون جم����ع التبرعات لذلك 
عملت الوزارة على وقف احلساب 

املصرفي لها.
الوزارة لم تتخذ  أن  وأضاف 
ه����ذا اإلج����راء بوقف احلس����اب 
املصرفي لتل����ك املبرات اخليرية 
اال بع����د محاوالت عدي����دة معها 
من خ����الل التوجيه ولفت النظر 
إال أن هذه املبرات اس����تمرت في 
املخالفة مما اضطر الوزارة التخاذ 

هذا القرار.
وذك����ر العم����ار ان����ه مت رفع 
مذكرة للوزير تتضمن جتاوزات 
هذه املب����رات والتي قامت بجمع 
التبرع����ات النقدية من املتبرعني 

الوعي لدى املتبرعني بأهمية أن 
متتد مظلة وزارة الشؤون ممثلة 
احلكومة إلى أعمال البر واخلير 
التي تقوم بها هذه اجلهات حلماية 
نفسها من أي عمل قد يترتب على 
رعاية العمل اخليري والعمل حتت 

مظلة رسمية لدرء الشبهات.
وقال إن زيادة عدد املبرات تؤكد 
جناح وزارة الشؤون في أداء عملها 
على الرغم من القرارات املنظمة 
للعمل اخلي����ري فضال عن وعي 
املتبرعني بأهمية تقدمي تبرعاتهم 
إلى جهات خيرية معتمدة من قبل 
الدول����ة وهذا ما تؤك����ده الزيادة 
والنمو في إيرادات العمل اخليري 

أخيرا مقارنة باألعوام األخيرة.
وع����ن إمكانية قي����ام املبرات 
اخليرية بتقدمي املساعدة خارج 
املبرات  ان  العم����ار  الكويت قال 
عائلية وتابع����ة لفئة من الناس 
تتولى الصرف على املش����اريع 
اخليرية التي ترغب فيها وليس 
من حقها إقامة مش����اريع خيرية 

خارج البالد.

دون علم الوزارة مما ينافي قانون 
جمع التبرعات.

وقال ان املخالفات تؤثر على 
العمل اخليري مضيفا  مستقبل 
ان عدد املبرات ف����ي الكويت 72 
مبرة تقوم بأداء واجبها في العمل 
اخليري على أكمل وجه إال أن هناك 
مخالفات ترتكبها بعض املبرات.

وذكر العمار أن هذا العدد الكبير 
من املبرات اخليرية يؤكد زيادة 

طوكيو � كونا: بعث س����مو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة الى رئيس الوزراء 
الياباني اجلديد يوكيو هاتوياما مبناسبة توليه مهام 
منصبه، عبر فيها ع����ن أمله في بناء عالقات قوية 
بني البلدين. وقال سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن 
العتيبي ل� )كونا( أمس ان سمو الشيخ ناصر احملمد 
أك����د أيضا في البرقية ان الكويت تتوقع ان تتعمق 

عالقاتها مع اليابان من خالل تعاون قوي مع احلكومة 
اجلديدة برئاسة هاتوياما.

وكان هاتوياما قد انتخب رئيسا لوزراء اليابان 
وشكل حكومة جديدة.

واوضح السفير العتيبي ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء عبر أيضا عن متنياته ان يعيش هاتوياما 

وشعب اليابان تقدما ورخاء مستمرين.

ف����ي اطار اجلهود التي تقوم به����ا اجهزة وزارة 
الداخلية لتوفير االمن واالستقرار لكل افراد املجتمع 
خالل املناس����بات الدينية واالعياد الرس����مية ومن 
خالل اخلط����ة االعالمية واالرش����ادات االمنية التي 
اعدتها ادارة االعالم االمني لهذا الغرض، يس����تأنف 
كل من النقيب ناصر عي����د أبوصليب واملالزم اول 
عبداهلل بهمن واملالزم اول عثمان غريب من اس����رة 
ادارة االع����الم االمني بالوزارة تقدمي برنامج »األمن 
والعيد« وهو عبارة عن رس����ائل تلفزيونية امنية 
تعرض طوال ايام عيد الفطر الس����عيد على القناة 

األولى بتلفزيون الكويت.
ويتضم����ن البرنامج لقاءات م����ع عدد من رجال 
األمن في مختلف االدارات التابعة لوزارة الداخلية 
لتغطي����ة ونقل صورة صادقة ع����ن طبيعة عملهم 
واجله����ود التي يبذلونها من اجل أمن الوطن وأمان 
مواطنيه في ايام عيد الفطر الس����عيد باالضافة الى 
اتاحة الفرصة امامهم الرس����ال حتياتهم وتهانيهم 

مبناسبة هذه االيام املباركة.
اجلدير بالذكر ان هذه الرسائل التلفزيونية من 
اخراج عبدالكرمي الهندال ووكيل ضابط فهد السدرة 

وزيد العتيبي.
من جهة اخرى صرح امني صندوق وسر مجلس 
ادارة ن����ادي ضباط الش����رطة باالناب����ة اللواء عيد 
أبوصليب بانه حرصا من اسرة نادي ضباط الشرطة 
على اضفاء البهجة والسعادة في قلوب ابنائنا من 
رواد ومنتسبي نادي ضباط الشرطة، وبهذه املناسبة 
سيقيم نادي ضباط الشرطة احتفاال كبيرا في ثالث 
ايام العيد مبقر النادي في شاطئ ابواحلصانية في 

متام الساعة الثامنة مساء.
حيث مت اعداد برنامج حافل بهذه املناسبة ويتضمن 
العديد من الفقرات واملس����ابقات التي تناسب هذه 
املناسبة السعيدة مثل مقدم برامج العاب شعبية، 
رسم وجوه، شخصيات كرتونية، مسابقات وهدايا 
للكبار والصغار، توزيع االكالت الشعبية، نقش احلنة 
وجتديل الش����عر، باالضافة الى العديد من الفقرات 
املتنوع����ة الى جانب ذلك افتتاح ش����اليهات النادي 
بحلتها اجلديدة واعادة تش����غيل حمامات السباحة 
ومالعب كرة القدم. ودع����ا اللواء ابوصليب جميع 
منتسبي النادي الى حضور هذا االحتفال حيث ان 

هناك العديد من املفاجآت في انتظار ابنائهم.

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه 
الرئيس محمد حسني مبارك رئيس 
جمهوري����ة مصر العربية الش����قيقة 
عبر خالله عن خالص تهانيه وأطيب 
متنياته مبناسبة قرب حلول عيد الفطر 
السعيد، سائال املولى عز وجل ان يعيد 
هذه املناسبة السعيدة على البلدين 
الكرميني وعلى  الشقيقني والشعبني 
األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات وان يدمي على سموه 

موفور الصحة والعافية.
وقد شكره سموه على هذه املبادرة 
الكرمية التي جتس����د عمق العالقات 
بني البلدين الشقيقني مبادال فخامته 
التهاني بهذه املناسبة ومتمنيا استمرار 

هذا التواصل، مبتهال الى الباري تعالى 
ان ينعم على فخامته بدوام الصحة 
والعافية ويحقق للش����عب املصري 
الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة 
ورقي وازدهار في ظل القيادة احلكيمة 

لفخامته.
كما تبادل صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد برقيات التهاني 
والتبريكات مع اشقائه واخوانه ملوك 
ورؤس����اء الدول العربية واالسالمية 
وذلك مبناس����بة حلول عي����د الفطر 
السعيد. هذا وقد ضمن سموه برقياته 
االخوي����ة أطيب التمني����ات املقرونة 
بدعوات خالصة هلل سبحانه وتعالى 
بان يعيد هذه املناسبة املباركة على 
االمتني العربية واالس����المية باخلير 

واليم����ن والبركات وان يفيء عليهما 
بفضله نعمتي االمن واالستقرار.

وفي ذات اإلط����ار، تلقى صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 
برقيات تهان بحلول عيد الفطر السعيد 
من كل من س����مو ولي العهد الشيخ 
نواف األحم����د ورئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وسمو رئيس احلرس 
الوطني الشيخ س����الم العلي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد والنائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك أعربوا فيها عن 
مشاعر الوالء للوطن العزيز والوفاء 
للش����عب الكويتي الك����رمي وخالص 

الدعوات لصاحب السمو األمير بدوام 
الكويت  الصحة والعافية وان تنعم 
واهلها في ظل قيادته ورعايته باملزيد 

من التقدم والرخاء.
ه����ذا وقد بادلهم س����موه التهاني 
بالعيد الس����عيد مقدرا لهم ما أعربوا 
عنه من كرمي املش����اعر نحو الوطن 
العزيز والش����عب الوف����ي مع الدعاء 
للكويت وش����عبها باملج����د والعلياء 
ولألمتني العربية واالسالمية بالعزة 

والرفعة.
إلى ذلك، نقل الديوان االميري الى 
االخوة املواطن����ني والى املقيمني في 
وطننا العزيز تهاني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بعيد الفطر 
السعيد ومتنياته لهم ان يكون عيدا 

ينعم اجلميع فيه باحملبة والهناء.
ويغتن����م الدي����وان االميري هذه 
املناس����بة املباركة ليرف����ع الى مقام 
صاحب السمو األمير وإلى سمو ولي 
العهد والى سمو رئيس مجلس الوزراء 

أسمى آيات التهاني والتبريكات.
كما يهنئ املواطنني واملقيمني بعيد 
الفطر السعيد جعله اهلل عيدا سعيدا 
على االمتني العربية واالسالمية في 
جمي����ع اقطارها ويض����رع الى اهلل 
تعالى ان يعيده عل����ى العالم اجمع 
بالطمأنينة واألمن والسالم وان يحفظ 
الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه 
ويدمي عليها نعمة االمن واالمان في 
ظل قيادتنا احلكيمة والرشيدة واهلل 

تعالى ولي التوفيق.

يشارك في مهرجان ألمانيا الدولي المفتوح للمناطيد

الكويت بصدد تسّلم خالد المطيري بعد الحكم باإلفراج عنه في يوليو الماضي

المنصوري: االنفتاح الخارجي للكويت عّزز الثقة في منطاد األمير

قاضية أميركية تحكم ببراءة فؤاد الربيعة 
بعد 7 سنوات في معتقل غوانتانامو

بيان عاكوم والوكاالت
أمرت قاضية أميركية أمس 
أوباما  ادارة  األول )اخلميس( 
بإطالق س���راح املواطن فؤاد 
الربيعة املعتقل في سجن القاعدة 
العسكرية األميركية في خليج 

غوانتانامو بكوبا.
وأمرت القاضية كولني كوالر 
– كوتيلي بإطالق سراح فؤاد 
الربيعة من السجن الذي أودع 
في���ه قبل أكثر من 7 س���نوات 
بالتآم���ر وتقدمي دعم  التهامه 

مادي لطالبان والقاعدة.
واتهمت احلكومة األميركية 
الربيعة – وهو مدير بش���ركة 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية – 
القاعدة  أم���وال لزعيم  بتقدمي 
أسامة بن الدن واملساعدة في 
تنسيق ودعم مقاتلي طالبان 
في منطقة جبال تورا بورا في 

أفغانستان.
لكن محام���ي الربيعة قالوا 
ان القضية تستند الى خطأ في 
حتديد الهوية وان موكلهم كان 
في أفغانستان في أكتوبر 2001 
لتنسيق تسليم امدادات إغاثة 

من ايران الى الجئني.
وقال متحدث باس���م وزارة 
الع���دل األميركي���ة ان الوزارة 
تراجع القرار، وكانت القاضية 
االحتادية ق���د أمرت في أواخر 
يولي���و املاض���ي باالفراج عن 
املواطن خالد املطيري من سجن 
»غوانتانام���و« لكنها رفضت 
التماسا من املعتقل فوزي العودة 

الطالق سراحه من السجن.
وطال���ب مح���ام يدافع عن 
الربيعة واملطيري ادارة أوباما 

خال���د املطيري، الفت���ا الى ان 
الكويت بصدد تسلم املطيري 
وجتري جميع االجراءات الالزمة 

لذلك.
أما بخصوص بقية املعتقلني 
فقال املغامس »نحن في تشاور 
دائ���م م���ع االدارة االميركي���ة 
بخص���وص بقي���ة معتقلينا 
متمنيا االفراج عنهم جميعا«، 
الفتا بالقول »اننا نقدم جميع 
الضمانات الضرورية حملاكمتهم 
في محاكمنا واعادة تأهيليهم 

وااللتزام بأمن البالد«.
من جهته عبر رئيس اللجنة 
الشعبية ألهالي معتقلينا في 
غوانتانام���و خالد العودة عن 
سعادته بخبر االفراج عن املعتقل 
فؤاد الربيعة من التهم املنسوبة 
إليه واطالق سراحه بعد اتخاذ 
جميع االجراءات الديبلوماسية 

لعملية تسليمه الى الكويت.
الع���ودة في تصريح  وأكد 
خاص ل� »األنباء« اهمية »مثول 
أبنائنا أمام محاكم عادلة مستقلة 
اثبات  يستطيعون من خاللها 

ال���ى بلدهما. وقال  بإعادتهما 
احملامي ديڤيد سينانون »نطلب 
من االدارة ان حتترم قرار احملكمة 
االحتادية وان تعيد موكلي الى 

كفالة حكومة الكويت«.
الرئي���س األميركي  وتعهد 
ب���اراك أوباما بإغالق س���جن 
غوانتانامو بحلول يناير 2010 
مع االفراج عن بعض السجناء 
في حني من املتوقع ان يحاكم 
أميركية  أمام محاكم  اآلخرون 
أو جلان عسكرية، ويوجد في 

السجن حاليا 226 معتقال.
وعلى الصعيد احمللي رحب 
مدير ادارة املتابعة والتنسيق في 
وزارة اخلارجية خالد املغامس 
القاضية كولني كوتيلي  بقرار 
بإطالق س���راح السجني فؤاد 
الربيعة من معتقل غوانتانامو 
مشيرا الى انه خبر طيب وممتاز 
من اجلانب القضائي في الواليات 

املتحدة األميركية.
كما أش���اد املغام���س بقرار 
القاضي���ة األميركية الس���ابق 
بخصوص اإلفراج عن املعتقل 

براءتهم«.
االدارة  العودة على  ومتنى 
األميركية ان تقوم على الفور 
بتسليم فؤاد الربيعة في نفس 
التي سترس���ل من  الطائ���رة 
الكويت لتس���لم املعتقل خالد 
املطيري بعد إبالغنا بتسليمه 

أول أكتوبر.
ولفت العودة الى انه جتري 
اآلن اإلجراءات الالزمة لتوقيع 
اتفاقية التسليم بني احلكومتني 

األميركية والكويتية.
ومبا ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
الوزراء  ونائب رئيس مجلس 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح موجودان في نيويورك 
العودة عليهما وحثهما  متنى 
على بح���ث موضوع املعتقلني 
بش���كل ح���ازم م���ع احلكومة 
األميركية الس���تعادة وتسليم 

جميع أبنائنا.
وردا على سؤال بخصوص 
مصير فوزي العودة بعد حكم 
القاضي���ة بع���دم تبرئته، قال 

العودة مت اس���تئناف القضية 
على الفور وحتددت جلسة في 

وقت الحق.
وأضاف »لم يكن االستئناف 
أمام نفس القاضية وامنا قضاة 
الى ان لديهم  أعلى«، مش���يرا 
اليها  التي يرتاحون  األس���س 
في عملي���ة اثبات براءة فوزي 

العودة.
وبنينّ انه خالل االس���تئناف 
سيتم تبيان ان القاضية التي 
اصدرت احلكم لم تلتزم باللوائح 
التي وضعت له���ذا النوع من 

احملاكم.
اما بخصوص فايز الكندري 
فأش���ار العودة الى انه حددت 
محاكمته في 19 اكتوبر املقبل.

التصريح شكر  وفي ختام 
العودة صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صب���اح األحمد على 
مساعيه الدائمة، خصوصا خالل 
زيارته األخيرة إلى واش���نطن 
ومطالبت���ه باس���تعادة جميع 

أبنائنا في املعتقل.
اما بخصوص مصير خالد 
املطي���ري وكذلك فؤاد الربيعة 
بعد عودتهم���ا الى البالد، وما 
اذا كانا سيقدمان للمحاكمة قال 
العودة ان هذا األمر يعود ألهل 
القانون، مشيرا الى انه اذا كانت 
ستوجه اليهما نفس التهم التي 
وجهها القض���اء األميركي فلن 
يحاكما ولك���ن اذا كانت هناك 
تهم جدي���دة فمن حق القضاء 

الكويتي محاكمتهما.
وختم بالق���ول »نحن غير 
متيقنني من ه���ذا األمر، وحال 
عودتهما س���ينظر في ذلك من 

الناحية القانونية«.

المغام�س ل�� »األنب�اء«: نق�دم جمي�ع الضمان�ات الضروري�ة لمحاكم�ة معتقلين�ا وإع�ادة تأهيلهم

الع�ودة ل�� »األنب�اء«: محاكم�ة فاي�ز الكن�دري 19 أكتوب�ر ولدين�ا م�ا يثب�ت ب�راءة ف�وزي العودة

برلني � كونا: أكد الكاب����ن طيار عبدالعزيز 
املنصوري رئيس فريق منطاد صاحب السمو 
األمير ان الثقة العاملية التي حصل عليها املنطاد 
خالل فترة قصيرة جاءت كنتاج لالنفتاح الذي 
تش����هده الكويت بقيادة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد على املجتمع الدولي بصفة 

عامة وأملانيا بصفة خاصة.
ج����اء ذلك في تصريح أدل����ى به املنصوري 
ل� »كونا« لدى انط����الق مهرجان أملانيا الدولي 
املفتوح للمناطيد ال����ذي تنظمه مدينة »يورو 
بارك« الترفيهية الواقعة بوالية بادن فورتيمبيرغ 
األملانية، ويس����تمر حت����ى ال� 22 من الش����هر 

املقبل.
واعتب����ر املنصوري اجلولة الدولية الرابعة 
ملهرجان املناطيد في أملانيا من أهم جوالت الفرق 
الدولية خاصة ان العالقات بني الكويت وأملانيا 
تعتبر عالقات متميزة على مختلف األصعدة.

وقال ان هذه اجلولة التي تشارك فيها دول عدة 
جتري أنشطتها مبزيد من االحترافية والتقنية 
العالية للف����رق واخلبرة الكبي����رة للطيارين 

املشاركني.
وأعرب عن ارتياحه الكبير لسير املهرجان 

مبنتهى الدقة واالنضب����اط مبينا ان املهرجان 
يلقى اهتماما كبيرا من قبل اجلمهور واحلضور 

الدولي.
وأش����ار الى ان فريق منطاد صاحب السمو 
األمير يعتبر من أهم الفرق الدولية في رياضة 
املنطاد ملا ميتلكه الفريق م����ن تقنية عاملي���ة 
وخبرة كفيل��ة مبشاركته في أكبر املهرجانات 
الدولي���ة الت��ي أهلته ليصب��ح من أهم الفرق 

الدولية.
وأضاف ان الفريق أنه����ى عددا من جوالته 
الدولية الت����ي تتضمن 60 دولة من بينها دول 

عربية.
وأوضح ان فريق منطاد صاحب السمو تلقى 
دعوة رسمية للمشاركة ايضا في مهرجان فرنسا 
املفتوح الذي سيقام في مدينة ليون خالل شهر 
نوفمبر املقبل مبشاركة 40 فريقا دوليا، مضيفا 
ان منطاد صاحب السمو األمير سيكون ضيف 

شرف املهرجان.
وقال ان الفريق سيس����تغل فرصة املهرجان 
في نشر رس����الة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ح����ول التواصل احلضاري بني 

شعب الكويت وشعوب الدول الصديقة.

خالد املغامس


